
 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA 

 E ALTA COMPLEXIDADE 

 

ESPECIALIZAÇÃO ENFERMAGEM EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA 

 

SIMPÓSIO DE TERAPIA INTENSIVA: ONDE COMEÇA E TERMINA A 

TECNOLOGIA NO CUIDADO? 

 

 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

 

Os trabalhos científicos do I Simpósio de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico - Terapia 

Intensiva: Onde Começa e Termina a Tecnologia?, que o ocorrerá no dia 03 de 

setembro de 2016, serão apresentados somente na modalidade de pôster.  

O objetivo desta atividade é de apresentar, por meio de representação gráfica, relatos 

de pesquisas ou ações/intervenções na área temática do simpósio. O pôster 

deverá contemplar uma síntese da pesquisa ou da intervenção.  

 

SUBMISSÕES DE TRABALHOS 

Os resumos deverão ser submetidos de 29/07 até 20/08/2016, conforme as normas de 

submissão descritas abaixo, através do e-mail:simposioti@bahiana.edu.br. 

 

Os trabalhos recebidos serão encaminhados a uma comissão científica, formada por 

professores/pesquisadores, para serem avaliados, no período de 21/08 à 26/08/2016. 

 

A divulgação dos trabalhos aceitos será realizada através do site oficial da BAHIANA 

(www.bahiana.edu.br), até o dia 29/08/2016. Os trabalhos serão divulgados com a 

numeração a ser respeitada na instalação dos pôsteres para exposição.  

 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMO  

1. Cada participante poderá participar de até 06 resumos de trabalhos, sendo em 

até 02 como autor principal. 

2. Cada trabalho poderá conter no máximo de 07 autores 



 

3. Os resumos de trabalhos devem ser submetidos somente pelos autores do 

mesmo. 

4. Cada resumo de trabalho será avaliado pela Comissão Científica. 

5.  Para a apresentação dos trabalhos aprovados será exigido que 50% dos autores 

tenham efetuado o pagamento da inscrição do evento. 

6. Os trabalhos apresentados devem contemplar a área de Terapia Intensiva e Alta 

Complexidade em Neonatologia, Pediatria e Adulto, nos eixos temáticos: 

Cuidado, Gestão e Educação. 

7. Haverá premiação para os três melhores pôsteres. 

8. O resumo do trabalho deverá conter entre 300 e 400 palavras, num único 

parágrafo, apresentando: introdução, objetivos, método, resultados, discussão e 

conclusão. 

9. O resumo dos trabalhos deve ser enviado, exclusivamente para o e-mail: 

simposioti@bahiana.edu.br, no formato pdf, contendo: título em caixa alto 

(máximo de 12 palavras), autores, instituições, e-mail de contato, resumo e 

palavras-chave (03 a 05 palavras - chave). 

10. Os pôsteres serão apresentados em horário previamente estabelecido no 

programa do evento. 

 

SELEÇÃO 

Os resumos serão avaliados pela comissão científica, que considerará os seguintes 

critérios: originalidade, contribuição científica, estrutura e rigor metodológico.  

Trabalhos submetidos em discordância com as especificações do item “Normas de 

Submissão dos Resumos”, previstas no presente edital, serão automaticamente 

reprovados, não havendo a possibilidade de revisão ou retificação do conteúdo ora 

submetido. 

 

RESULTADOS 

A confirmação de aceite ou rejeição do resumo pela comissão científica será enviada 

por e-mail para o autor principal, que efetuou a submissão. 

 

APRESENTAÇÃO  

Os resumos aceitos serão apresentados no dia 03/09/2016, das 15:30 às 17 horas, em 

formato expositivo de pôster. 

 



 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

Os certificados de participação e apresentação serão disponibilizados por e-mail, para 

os endereços eletrônicos informados na inscrição, após 45 dias da realização do evento.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este evento não disponibilizará anais. 

 

Possíveis alterações nesse edital serão comunicadas através do site oficial da BAHIANA 

(www.bahiana.edu.br). 

 

As questões não previstas nesse edital serão resolvidas pela comissão organizadora do 

evento.  

 

Salvador, 11 de julho de 2016.  

 

 

Coordenação do Simpósio de Terapia Intensiva  

http://www.bahiana.edu.br/

